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Ordinær generalforsamling 2018
Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling onsdag 18.april 2018 på Bjørndal Grendehus.
Innkalling vil bli sendt ut senere, men hold av dagen allerede nå.
Saker som ønskes tatt opp, må leveres til styret innen tirsdag 20.mars.
Dugnad
Det vil bli avholdt dugnad lørdag 5.mai. Innkalling vil bli sendt ut senere, men som med
generalforsamlingen, hold av dagen allerede nå.
Garasjerehabiliteringen
Styret vil i den nærmeste tid inngå kontrakt med NOR entreprenør om rehabiliteringen.
Planen er at arbeidet vil starte uke 15/18 og vil vare ca 2,5 måneder. Styret har tatt opp med
NOR entreprenør om en senere oppstart av arbeidene, dette har vi ikke ennå fått svar på.
Om det blir et annet tidspunkt, vil vi opplyse om det så snart avtalt tidspunkt er fastsatt. I
anleggstiden vil det ikke være mulig med parkering i forbindelse med garasjeanlegget. Styret
planlegger at ballplassen vil bli tatt i bruk til parkering.
Alt som beboere har lagret i garasjen, må fjernes senest en uke før arbeidene starter. Det
gjelder også langtidslagret biler. Styret vil foreta bortkjøring av det som står i garasjen og
fordele utgiftene på de som ikke har ryddet i garasjen.
Styret vil komme med ytterlige opplysninger om arbeidene senere.
Motorvarmeruttak
Styret planlegger å fjerner motorvarmeruttakene i forbindelse med rehabiliteringen. De av
dere som fremdeles ønsker å beholde den, må melde ifra til styret før 1.april 2018
Forsikring
Vår forsikring i IF med avtalenummer SP409815.8.1 (2018) har blitt utvidet i forhold til
tidligere forsikringer. Den nye heter: Super.
Hva er dekket: Brannskade - Annen plutselig skade - Vannskade - Ansvar som eier/bruker
av bygning - Naturskade etter lov - Tyveri og skadeverk - Glass- og skiltskade - Fører- og
passasjerulykke for kjøretøy uten skilt - Annen naturskade - Anticimex skadedyrforsikring Lyn - og elskade - Vanninntrenging via tak - Yrkesskade - kortvarig og tilfeldig arbeid.
Uteboder er forsikret uten begrensinger.
Ved henvendelse til IF, oppgi vårt organisasjonsnummer 988369942.
Styret vil legge avtalen på hjemmesiden, uten priser.
Komplett avtale og vilkår, kan fås ved henvendelse til styret.
Med vennlig hilsen
Styret
Styret treffes på: styre@prestsletta.no

